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EKSPONERING
Som samarbejdspartner bliver dit brand lokalt eks-
poneret og i øvrigt sat i sammenhæng med en festi-
val, som alle taler positivt om og hvor fællesskab er 
nøgleordet.

Din virksomhed får værdifuld synlighed via en række 
eksponeringsflader knyttet til Midtfyns Festivalen.

Jeres brand kan bl.a. blive eksponeret via hjemme-
side og på sponsorbanner ved festivalens indgang 
samt på festivalpladsen.

Mulighederne er mange og vi hører også gerne om 
dit ønske til markedsføring, hvis du har en særlig idé, 
hvor Midtfyns Festivalen kan være med til at skabe 
opmærksomhed omkring dit brand og budskab.

HOSPITALITY/EVENTS
Lad din kunder, medarbejdere og andre forretnings-
forbindelser blive en del af vores lille, intime og hyg-
gelige festival. Med billetter til Midtfyns Festivalen 
kan I sammen hygge jer og få en god oplevelse.

Vi ønsker desuden at få virksomhederne gjort til en 
del af fællesskabet omkring festivalen. Derfor invi-
terer vi inden festivalen til et arrangement, hvor der 
er mulighed for at høre nærmere om planerne og ar-
bejdet med Midtfyns Festivalen.

Under selve festivalen ønsker vi at gøre det lidt eks-
tra godt for vores samarbejdspartnere med fx en 
særlig rundvisning på festivalpladsen, hvor I møder 
forskellige aktører, støtter og samarbejdspartnere.

NETVÆRK
Udover at få en god musikalsk oplevelse på festiva-
len er vores mål, at du som samarbejdspartner får 
lejlighed til at pleje og udbygge dit netværk, så du 
kan få skabt relationer til gavn for din forretning.

På en festival, hvor musik og hygge er i højsæde er 
der rigtig gode forudsætninger for at skabe forret-
ningskontakt, da de afslappede omgivelser giver 
lejlighed til netværk på et mere uformelt plan.

Ved vores arrangement før og under festivalen kan 
du møde de øvrige samarbejdspartnere og sponso-
rer fra det lokale erhvervsliv og scenen er dermed 
sat til netværk og relationspleje.
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Midtfyns Festivalen er genopstået efter 15 års dvale. Ikke som 
den sluttede i 2003, men som den oprindeligt startede i 1976. 
Drevet af lokale ildsjæle, som gerne vil give fynboerne deres fe-
stival tilbage. Ambitionen er at lave en festival, som alle lokale 
borgere, foreninger og erhvervsdrivende er involveret i, og så in-
vitere hele Fyn – med opland - til fest på Dyrskuepladsen i Ringe. 

Den nye Midtfyns Festival skal være kendt som VORES ALLESA-
MENS FESTIVAL, og skille sig ud fra andre festivaler ved at in-
vitere og integrere gæsterne indenfor i et fællesskab, hvor man 
mærker lokalsamfundets stolthed over at præsentere, hvad 
man sammen kan skabe. Som gæst oplever man, at man har mu-
lighed for selv at bidrage til festivalen og fællesskabsfølelsen. 

Vi kan – og vil - ikke konkurrere med de store festivaler om store 
navne på plakaten. Men vi slår dem med længder på atmosfæ-
ren, fordi vi sammen med vores gæster skaber den festival, man 
ikke vil hjem fra.

Festivalen er bygget op omkring en non-profit forening af frivil-
lige. Og med frivillighed som en bærende idé, er det afgørende 
med den lokale opbakning. 

Det er den lokale opbakning, der afgør, hvor hurtigt og hvor me-
get festivalen skal vokse, og det er den lokale opbakning, der 
sikrer, at festivalen kan blive ved med at imødekomme de ideer 
og ønsker gæsterne har til os.

Hvis du og din virksomhed ønsker at bidrage til den lokale op-
bakning til Midtfyns Festivalen, så har du muligheden med en af 
vores partnerpakker.

SPØRGSMÅL ELLER ANDET 
Har du spørgsmål til pakkerne eller ønsker yderligere information kan du kontakte 
sponsoransvarlig: David Lind Nordby på dln@midtfynsfestival.dk eller 30304241.



PARTNERPAKKER  2023

PARTNERYDELSE 
HOVED- 

PARTNER 
fra 50.000,- pr. år 

Ekskl. moms

ROCK- 
PARTNER 

fra 25.000,- pr. år 
Ekskl. moms

RYTME- 
PARTNER 

fra 10.000,- pr. år 
Ekskl. moms

NOSTALGI- 
PARTNER 

fra 5.000,- pr. år 
Ekskl. moms

FESTIVAL- 
PARTNER 

fra 2.500,- pr. år 
Ekskl. moms

BILLETTER

Partoutbilletter med adgang til  
Midtfyns Festival 2023. 20 stk. 10 stk. 6 stk. 4 stk. 2 stk.

Partoutbilletter til konkurrence. (afholdes 
af partneren). 4 stk. 2 stk. - - -

OPLEVELSER

Arrangement inden festivalen. 
Antal pladser. 4 stk. 2 stk. 1 stk. - -

Rundvisning på festivalpladsen. 
Antal pladser. 20 stk. 10 stk. 6 stk. 4 stk. 2 stk.

Arrangement efter festivalen. 
Antal pladser. 4 stk. 2 stk. - - -

EKSPONERING: ONLINE

Logo med link på hjemmesiden. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Facebook-reklame på festivalens side. 
Antal opslag. 2 stk. 1 stk. - - -

EKSPONERING: PÅ FESTIVALEN

Logo på sponsorbanner ved indgang og på 
festivalpladsen. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

R ABAT

Tilbud på ekstra billetter til medarbejdere 
og samarbejdspartnere.  
Kontakt sponsoransvarlig.

x x x - -

10% rabat på køb i Tuborg-barer. x x x - -

SPØRGSMÅL ELLER ANDET 
Har du spørgsmål til pakkerne eller ønsker yderligere information kan du kontakte 
sponsoransvarlig: David Lind Nordby på dln@midtfynsfestival.dk eller 30304241.


